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OVERZICHT TELEFOON

bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bij-
voorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt

bellampje, licht op als u opgebeld 
wordt

aansluiting voor het telefoon-snoer 
(onderzijde telefoon)

toetsenbord, om nummers te kie-
zen (de toetsen * en #  worden 
o.a. gebruikt bij telebankieren) 

toets M.., voor het kiezen van de 
geheugennummers

telefoonlampje, licht op als de telefoon in 
gebruik is

toets R, toets om bijvoorbeeld wisselgesprek aan 
te nemen

toets , programmeertoets, voor het programmeren 
van de geheugens

toets P/ , om het laatst gekozen nummer te herhalen, tevens 
pauze-toets voor het geval u belt via een huis- of kantoorcen-
trale

schakelaar  voor het belvolume (onderzijde telefoon)

aansluiting voor het krulsnoer (onderzijde telefoon)

R
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INSTALLEREN

Hoorn:
1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de 

hoorn te klikken en de andere zijde onder in de telefoon te klikken (zie de afbeelding 
op de vorige pagina)

2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon: 
1. het telefoonsnoer onder in de telefoon steken (zie de afbeelding op de vorige pagina)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Tafelbeugel:

klik de beugel volgens de nevenstaande 
tekening aan de onderzijde van de tele-
foon als u de telefoon als buro-model gaat 
gebruiken

druk, zoals hier is afgebeeld, tegen de
beugel om deze weer af te nemen

wandmontage

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm 2 gaten in de wand en 
plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitste-
ken

2. draai het hoornhanglipje volgens nevenstaande 
afbeelding 1800; dit lipje houdt de hoorn vast bij 
hangend gebruik

3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk 
de telefoon naar onderen

4. fi xeer het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand

1

2
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TELEFONEREN

Opgebeld worden:

het bellampje licht op als u opgebeld wordt

met schakelaar  aan de onderzijde van de telefoon kunt 
u het belvolume instellen op hard, normaal of zacht

neem de hoorn op om de oproep aan te nemen

Nummers kiezen:

neem de hoorn op 

toets via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer 
wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen: 

leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Nummerherhaling:

neem de hoorn op en wacht op de kiestoon

druk op toets P/  om het laatst gekozen nummer nogmaals 
te kiezen

Geheugen kiezen:

neem de hoorn op

druk op toets M en op de cijferoets (0-9) waaronder u het num-
mer heeft opgeslagen
(zie bladzijde 6 voor het programmeren van de geheugens)
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Extra functies:

toetsen ‘sterretje’ en ‘hekje’:
de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden 
bij telebankieren:
- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE 
in te drukken
- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te 
drukken

R-toets
met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen
let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt 
en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets 
tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de ge-
bruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur

kiespauze:
gebruik toets P/  om een kiespauze toe te voegen

#

P/

R
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GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 10 telefoonnummers van maximaal 16 
cijfers.

Programmeren:

neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon

druk 1x op toets 

voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in 
(druk op toets P/  om een pauze toe te voegen)

druk 1x op toets 

druk op de gewenste geheugentoets (0-9) waaronder u het 
nummer wilt bewaren

leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen:

neem de hoorn op

druk op toets M en op de cijferoets (0-9) waaronder u het num-
mer heeft opgeslagen
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Tips en opmerkingen:
De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewa-
ren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon 
continu aangesloten blijft. 

Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan 
zonder dat u de geheugens verliest.

Een geheugennummer mag maximaal 16 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:
• Als u een nummer wilt wijzigen, programmeer dan het nieuwe nummer over het 

oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
• Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bij-

voorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te 
vervallen.
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WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:
• Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
• Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de 

telefoonwandcontactdoos te nemen.
• Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
• Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze 

niet direct naast een warmtebron.
• Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot 

struikelen of vallen kan leiden.
• De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalifi ceerd personeel te 

gebeuren.

Installatie:
• Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de 

telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
• Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
• Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
• Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het 

telefoonnet

Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren 
echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt 
kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. 
Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

Onderhoud:
• Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmid-

delen gebruiken.
• Plaats de TX-310 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voet-

jes kunnen hierop sporen achterlaten.
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VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.PROFOON.COM

NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de ‘openbare geschakelde telefonie 
netwerken (analoog enkellijns)’ van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van 
de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven 
in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De TX-310 heeft een aansluitfactor van 37,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor 
van 1.5 volgens de oude meetmethode).
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GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw 
Adres: kassa- of aankoop
Postcode: bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie de productsticker aan de onderzijde van de telefoon)

Op de Profoon TX-310 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na 
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van 
defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke 
beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiks-
aanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van 
deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van 
niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door 
vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen 
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte 
verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de 
aankoopbon.

Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere 
aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
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Service Help

+31 (0) 73 6411 355

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

ver1.0


